
 
ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 

REKTORA 
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 
z dnia 14 stycznia 2016 r. 

 
w sprawie zasad wynagradzania za opiekę nad studenckimi praktykami zawodowymi  

w zakładach pracy  
 

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 2 i 6 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 307/V/IV/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Koninie w związku z art. 166 ust. 2 i 2a, art. 167 ust. 2, art. 168a ust. 2 pkt 5 
oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)  

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Za organizację studenckiej praktyki zawodowej w zakładzie pracy oraz nadzór  
i opiekę nad jej przebiegiem może być przyznane wynagrodzenie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane na podstawie 
zawartej z opiekunem praktyk lub zakładem pracy umowy cywilno-prawnej.  

3. Ustala się kwotę 1,50 zł brutto za jedną godzinę sprawowanej opieki nad jednym 
studentem.  
 

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, dotyczy:  
1) praktyk zawodowych (niepedagogicznych) realizowanych na kierunkach 

„dietetyka” i „fizjoterapia”; 
2) praktyk zawodowych (pedagogicznych) realizowanych w żłobkach, 

przedszkolach, szkołach publicznych albo niepublicznych na kierunkach: 
„filologia”, „pedagogika” oraz „wychowanie fizyczne”. 

 
§ 3. Tracą moc następujące zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie: 
1)   Nr 16/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie umów zawieranych  

z podmiotami przyjmującymi studentów w celu odbycia studenckich praktyk 
zawodowych; 

2)   Nr 30/2009 z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów 
zawieranych z podmiotami przyjmującymi studentów w celu odbycia 
studenckich praktyk zawodowych; 

3)   Nr 6/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zasad wynagradzania za 
opiekę w czasie praktyki nad studentami kierunku Fizjoterapia studia 
stacjonarne.  

  
§ 4. Umowy zawarte na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują 

moc do czasu ich zakończenia.  
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od semestru letniego w roku akademickim 

2015/2016. 
REKTOR 

         /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 
 
Radca Prawny 
/-/ K. Klapsa 


